
RIJNSTATE ZIEKENHUIS
Rijnstate ziekenhuis is een Top Klinisch Ziekenhuis met vestigingen in 
Arnhem, Velp en Zevenaar. Met ruim 6000 medewerkers, meer dan 
600 bedden en ruim 300 specialisten behoort zij tot één van de grotere 
ziekenhuizen van Nederland. Binnen Rijnstate is de afdeling Informatie-
en Medische Techniek verantwoordelijk voor de centrale ICT-
infrastructuur, onderhoud en beheer van medische apparatuur, 
business intelligence en het functioneel beheer van het elektronische 
patiëntendossier. 

Rijnstate veilig in de handen van Proact
De snelle digitalisering van de zorg vereist een stabiele en betrouwbare 
infrastructuur die vlotte innovaties mogelijk maakt. Dat betekent dat er 
gewerkt moet worden met betrouwbare systemen, hooggekwalificeerde 
medewerkers en leveranciers/partners die goed kunnen meedenken en snel 
kunnen schakelen bij eventuele problemen. Proact is daarin een uitstekende 
partner gebleken.

Proact heeft geholpen met het ontwerp en de realisatie van een 
opslagsysteem voor Rijnstate. Er is daarvoor een Metrocluster neergezet, 
welke dubbel is uitgevoerd en ondergebracht in de eigen rekencentra van 
Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en Zevenaar. 

Uitdaging
Continuïteit van de zorg 
waarborgen bij een significante 
uitval van een rekencentrum

Oplossing
Primaire storage, archief, 
back-up en lange termijn 
back-up op een derde 
locatie (Velp)

Voordelen

• Betere beveiliging
• Data beschikbaar wanneer 

nodig
• Werken met 

gecertificeerde experts

Samenvatting

C
A

S
E

S
T

U
D

Y
C

A
S

E
 S

T
U

D
Y



Proact is zowel 

toegankelijk als 

benaderbaar en 

tegelijkertijd zakelijk en 

met inzicht in de wereld 

van ziekenhuizen.”

Mark van der Velden
Manager Informatie- en Medische
Technologie

Over Proact
Proact is Europa’s grootste onafhankelijke datacenter en Cloud Service provider. Door 
flexibele, toegankelijke en veilige IT-oplossingen en services, helpen we bedrijven en 
overheden niet alleen om risico’s en kosten te verlagen, maar ook verbeteren ze de 
wendbaarheid, productiviteit en efficiëntie. 

We hebben meer dan 5000 succesvolle projecten over de hele wereld voltooid, 
hebben meer dan 3500 klanten. Dit doen we met meer dan 800 medewerkers over 15 
landen, waarvan ongeveer 350 medewerkers in Nederland. 

info@proact .eu 
w w w .proact .eu

Inmiddels heeft Rijnstate ook te maken gehad met een significante uitval van het 
rekencentrum in Zevenaar. De infrastructuur van Rijnstate Ziekenhuis heeft zich toen 
volop bewezen, de impact op het huis was betrekkelijk gering, mede dankzij het 
handelen van Proact. Daarbij hebben zij zich geen moment zorgen hoeven te maken 
over hun gegevens. 

“In een dergelijke crisis leer je elkaar pas echt kennen. Voor Proact was echter een 
telefoontje genoeg om alle support te leveren voor het in gang zetten van de 
noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Proact was dus in staat razendsnel te reageren 
met bestellingen, levering en assistentie bij het plaatsen van nieuwe onderdelen“, 
aldus Mark van der Velden.

De mens staat centraal
De IT gaat bij Proact niet alleen over systemen, maar vooral ook om het mensenwerk. 
Rijnstate heeft Proact als toegankelijk en benaderbaar ervaren en tegelijkertijd zakelijk 
en met inzicht in de wereld van ziekenhuizen. 

Soepele implementatie en 
migratie
Proact heeft een 
gespecialiseerd team 
samengesteld om de 
implementatie en migratie 
soepel te laten verlopen, met 
succes

Zorgenvrij door een 
calamiteit heen
Vertrouwen in de 
mensen als in de 
techniek 

Voordelen
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